


Η εξζλιξη των τιμϊν ςτην Ελληνική αγορά το 2012                                 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 Ο Γενικόσ ΔΤΚ ςθμείωςε ςε ετιςια βάςθ (Δεκ. 11-Δεκ. 12) αφξθςθ 0,8%, ενϊ μόνο οι επιδράςεισ του 
Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ (ΕΦΚ) ςτο πετρζλαιο κζρμανςθσ και τθσ αφξθςθσ του ρεφματοσ ιταν 
1,3%. Συνεπϊσ ο ΓΔΤΚ χωρίσ αυτζσ τισ αυξιςεισ κα ιταν αρνθτικόσ (-0,5%). Σθμειϊνεται ότι ςτον 
ΓΔΤΚ θ ΕΛΣΤΑΤ δεν προςμετρά το πετρζλαιο κίνθςθσ, όπου μειϊκθκε ο ΕΦΚ. 
 

 Μείωςθ τιμϊν ςε 9 από τισ 12 κατθγορίεσ το 2ο εξάμθνο του 2012. 
 

 Αφξθςθ ςε ετιςια βάςθ παρατθρείται μόνο ςε 3 κατθγορίεσ από τισ 12: 
 

Στζγαςη: λόγω τθσ αφξθςθσ του ΕΦΚ ςτο πετρζλαιο κζρμανςθσ και του θλεκτριςμοφ. 
 

Μεταφορζσ: λόγω αφξθςθσ τθσ τιμισ τθσ αμόλυβδθσ το 1ο εξάμθνο. 
 

Ζνδυςη και υπόδηςη: Παρατθρείται υψθλι εποχικότθτα με αποτζλεςμα οι μεταβολζσ Δεκ.-Δεκ. και 
Δεκ.-Ιουν. να μθν είναι αντιπροςωπευτικζσ για τθν εξζλιξθ των τιμϊν, κακϊσ αποτυπϊνουν τθν 
ςφγκριςθ μεταξφ μθ εκπτωτικϊν μθνϊν. Το ςθμείο κα καταςτεί προφανζσ ςε επόμενθ διαφάνεια. 

Κατηγορίεσ εγχϊριου Δείκτου Τιμϊν Καταναλωτή (ΔΤΚ)
Μεταβολή 1ου 

εξαμήνου 2012

Μεταβολή 2ου 

εξαμήνου 2012

Ετήςια Μεταβολή 

(Δεκ. 11-Δεκ. 12)

  1  Διατροφή και μη αλκοολοφχα ποτά 0,48% -1,07% -0,59%

  2  Αλκοολοφχα ποτά και καπνόσ -2,60% 1,48% -1,16%

  3  Ζνδυςη και υπόδηςη 3,41% 1,84% 5,32%

  4  Στζγαςη 4,06% 6,76% 11,09%

  5  Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριοφ και υπηρεςίεσ -1,07% -2,14% -3,19%

  6  Υγεία -1,77% -2,20% -3,93%

  7  Μεταφορζσ 1,90% -0,25% 1,64%

  8  Επικοινωνίεσ -0,87% -3,02% -3,86%

  9  Αναψυχή, πολιτιςτικζσ δραςτηριότητεσ -1,02% -1,59% -2,60%

 10 Εκπαίδευςη 0,00% -3,87% -3,87%

 11 Ξενοδοχεία, καφζ, εςτιατόρια -0,35% -0,62% -0,97%

 12 Άλλα αγαθά και υπηρεςίεσ -0,82% -1,25% -2,06%

      Γενικόσ ΔΤΚ 0,68% 0,12% 0,80%



Γενικζσ παρατηρήςεισ: 
 

 Η κζςθ τθσ Ελλάδοσ ζναντι τόςο τθσ Ευρωηϊνθσ (ΕΕ-17) όςο και τθσ ΕΕ-27 
βελτιϊνεται ςθμαντικά και ςχεδόν ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ, ιδιαίτερα κατά το 
2ο εξάμθνο του 2012. 

 Ο εγχϊριοσ δείκτθσ τιμϊν ςτθ κατθγορία τθσ διατροφισ και μθ αλκοολοφχων 
ποτϊν εμφανίηει πτϊςθ (-0,6%). 

 Μεταβολι ςτο γενικό επίπεδο τιμϊν κάτω του 1% δεν ζχει καταγραφεί ποτζ 
μετά το 1970.  

 Χωρίσ τισ αυξιςεισ ςτο πετρζλαιο κζρμανςθσ (οι οποίεσ επζφεραν αφξθςθ 
του ΓΔΤΚ κατά 1%) ο Γενικόσ ΔΤΚ κα ιταν αρνθτικόσ. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 



Πηγή: Eurostat 

* Σηην ένδσζη και σπόδηζη η ζύγκριζη από Δεκέμβριο ζε Δεκέμβριο γίνεηαι για λόγοσς ζσνέπειας ηοσ πίνακα και μόνον: 

(α) Σε άλλες τώρες ιζτύοσν διαθορεηικές περίοδοι εκπηώζεων, (β) ζηο νούμερο ηης Ελλάδος δεν περιλαμβάνονηαι οι 

εκπηωηικές περίοδοι. 

Με βάςθ τον ΕΔΤΚ τθσ Ελλάδοσ ζναντι των άλλων χωρϊν τθσ ΕΕ παρατθρείται: 

 Μείωςθ τιμϊν ςτθν Ελλάδα ςε 12 από τισ 15 κατθγορίεσ. Στθν Ευρωηϊνθ (ΕΕ-17) και ΕΕ-27 είχαμε μείωςθ 
μόνο ςε 3 κατθγορίεσ. 
 

 Στον Ευρωπαϊκό νότο υπιρξε αφξθςθ 2,1% ζωσ 3% ςτον ΕΔΤΚ. Πτϊςθ παρατθρικθκε μόνο ςε 2 κατθγορίεσ 
ςτθν Ιςπανία, 4 ςτθν Ιταλία και 6 ςτθν Πορτογαλία. 
 

 Μόνο ςτθν Ελλάδα παρατθρείται πτϊςθ ςτο δείκτθ τθσ διατροφισ και μθ αλκοολοφχων ποτϊν (-0,54%). Σε 
όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ παρατθρικθκε ςθμαντικι αφξθςθ (ΕΕ-17: +3,03%, ΕΕ-27: +3,40%). Στον Ευρωπαϊκό 
νότο ιδιαίτερα: Ιςπανία +3,03%, Ιταλία +2,58%, Πορτογαλία +3,20%. 
 

 Στθν ζνδυςθ και υπόδθςθ αν υπολογιςτεί ο ετιςιοσ πλθκωριςμόσ (που λαμβάνει υπόψθ τισ περιόδουσ 
εκπτϊςεων) είναι χαμθλότεροσ: 0,3% ςτθν Ελλάδα ζναντι 1,77% ςτθν ΕΕ-17 και 1,32% ςτθν ΕΕ-27. 
 

 Η άνοδοσ ςτθ κατθγορία «θλεκτριςμόσ-πετρζλαιο κζρμανςθσ-ςτερεά καφςιμα», οφείλεται κυρίωσ ςτθν 
αφξθςθ του ΕΦΚ ςτο πετρζλαιο κζρμανςθσ και  τθσ τιμισ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

Πόςο βελτιϊνεται η Ελληνική αγορά το 2012 ζναντι του  
Ευρωπαϊκοφ νότου και των άλλων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν 

Ελλάσ Ιςπανία Ιταλία Πορτογαλία ΕΕ-17 ΕΕ-27

1 Διατροφή και μη αλκοολοφχα -0,54 3,03 2,58 3,20 3,03 3,40

2 Αλκοολοφχα ποτά -0,79 3,63 2,53 3,87 2,74 2,35

3 Καπνόσ -1,24 6,03 2,58 5,09 4,21 5,69

4 Ζνδυςη και Υπόδηςη* 5,59 0,57 1,14 -4,84 1,29 0,95

5
Ηλεκτριςμόσ-πετρζλαιο θζρμανςησ-

ςτερεά καφςιμα
27,01 10,51 10,15 6,62 5,98 5,49

6 Ζπιπλα και Χαλιά -4,42 1,04 1,23 -0,74 0,88 1,00

7 Οικιακζσ ςυςκευζσ -3,89 0,82 -0,19 -1,71 -0,73 -0,63

8 Υγεία -3,14 13,29 1,79 -1,78 2,63 2,44

9 Μεταφορζσ 1,69 3,97 4,65 2,42 2,92 2,50

10 Επικοινωνίεσ -3,94 -2,68 -0,97 0,79 -3,80 -2,40

11
Αναψυχή και πολιτιςμικζσ 

δραςτηριότητεσ
-2,54 0,78 -0,28 2,32 1,23 0,99

12
Οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ και 

υπολογιςτζσ
-5,54 -9,82 -11,95 -5,52 -5,95 -6,34

13 Εκπαίδευςη -3,88 10,53 2,91 1,41 2,96 7,07

14 Ξενοδοχεία-καφζ-εςτιατόρια -1,05 0,78 1,60 4,05 1,90 2,22

15 Είδη προςωπικήσ φροντίδασ -2,65 2,32 1,44 -0,62 1,26 1,42

0,33 3,00 2,58 2,09 2,22 2,34

Κατηγορίεσ Εναρμονιςμζνου ΔΤΚ

 ΕΔΤΚ

Ετήςια μεταβολή (%) (Δεκ. 2011 - Δεκ. 2012)



Πηγή: Eurostat 

* Σηην ένδσζη και σπόδηζη η ζύγκριζη από Δεκέμβριο ζε Δεκέμβριο γίνεηαι για λόγοσς ζσνέπειας ηοσ πίνακα και μόνον: 

(α) Σε άλλες τώρες ιζτύοσν διαθορεηικές περίοδοι εκπηώζεων, (β) ζηο νούμερο ηης Ελλάδος δεν περιλαμβάνονηαι οι 

εκπηωηικές περίοδοι. 

Με βάςθ τον ΕΔΤΚ τθσ Ελλάδοσ ζναντι των άλλων χωρϊν τθσ ΕΕ: 
 

 Σε ςχζςθ με τισ χϊρεσ του Ευρωπαϊκοφ νότου, τθν ΕΕ-17 και τθν ΕΕ-27, παρατθρείται βελτίωςθ ςε 
όλεσ τισ κατθγορίεσ εκτόσ από (α) τον θλεκτριςμό-πετρζλαιο κζρμανςθσ (λόγω αφξθςθσ ςτον ΕΦΚ) 
και (β) τον οπτικοακουςτικό εξοπλιςμό-υπολογιςτζσ (πζφτουν ςθμαντικά οι τιμζσ, αλλά με 
ελαφρϊσ αργότερο ρυκμό από ότι ςε οριςμζνεσ χϊρεσ τισ ΕΕ).  
 

 Στθν διατροφι και τα μθ αλκοολοφχα ποτά παρατθρείται μείωςθ μεγαλφτερθ του 3% (3,1% ζωσ 
3,7%) ςε ςχζςθ με τισ χϊρεσ του Ευρωπαϊκοφ νότου και μείωςθ 4% ςε ςχζςθ με τον Μ.Ο. τθσ ΕΕ-27. 
 

 Στθν ζνδυςθ και υπόδθςθ αν υπολογιςτεί ο ετιςιοσ πλθκωριςμόσ (που λαμβάνει υπόψθ τισ 
περιόδουσ εκπτϊςεων) ςτθν Ελλάδα είναι ςθμαντικά χαμθλότεροσ ζναντι τθσ ΕΕ (-1,45% ζναντι 
τθσ ΕΕ-17 και -1% ζναντι ΕΕ-27). 

Πόςο βελτιϊνεται η Ελληνική αγορά το 2012 ζναντι του Ευρωπαϊκοφ 
νότου και των άλλων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν (ςφγκριςη μεταβολϊν) 

Ιςπανία Ιταλία Πορτογαλία ΕΕ-17 ΕΕ-27

1 Διατροφή και μη αλκοολοφχα -3,57 -3,12 -3,74 -3,57 -3,94

2 Αλκοολοφχα ποτά -4,42 -3,32 -4,66 -3,53 -3,14

3 Καπνόσ -7,27 -3,82 -6,33 -5,45 -6,93

4 Ζνδυςη και Υπόδηςη* 5,02 4,45 10,43 4,30 4,64

5
Ηλεκτριςμόσ-πετρζλαιο θζρμανςησ-

ςτερεά καφςιμα
16,50 16,86 20,39 21,03 21,52

6 Ζπιπλα και Χαλιά -5,46 -5,65 -3,68 -5,30 -5,42

7 Οικιακζσ ςυςκευζσ -4,71 -3,70 -2,18 -3,16 -3,26

8 Υγεία -16,43 -4,93 -1,36 -5,77 -5,58

9 Μεταφορζσ -2,28 -2,96 -0,73 -1,23 -0,81

10 Επικοινωνίεσ -1,26 -2,97 -4,73 -0,14 -1,54

11
Αναψυχή και πολιτιςμικζσ 

δραςτηριότητεσ
-3,32 -2,26 -4,86 -3,77 -3,53

12
Οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ και 

υπολογιςτζσ
4,28 6,41 -0,02 0,41 0,80

13 Εκπαίδευςη -14,41 -6,79 -5,29 -6,84 -10,95

14 Ξενοδοχεία-καφζ-εςτιατόρια -1,83 -2,65 -5,10 -2,95 -3,27

15 Είδη προςωπικήσ φροντίδασ -4,97 -4,09 -2,03 -3,91 -4,07

-2,67 -2,25 -1,76 -1,89 -2,01

Διαφορά ςτην ετήςια μεταβολή των τιμών ςτην Ελλάδα με:
Κατηγορίεσ Εναρμονιςμζνου ΔΤΚ

 ΕΔΤΚ



Πηγή: Eurostat 

Παρατθρείται: 
 

 Μείωςθ τόςο ςτθν διατροφι (-0,5%) όςο και ςτα αλκοολοφχα ποτά (-1,5%). 
 

 Βελτίωςθ ςε όλεσ τισ υποκατθγορίεσ ςε ςχζςθ με τθν ΕΕ-17 και ΕΕ-27. Συνολικά ςτθν διατροφι ςε 
ςχζςθ με τθν ΕΕ-27 βελτίωςθ κατά 4%. 
 

 Κακολικι βελτίωςθ ςε όλεσ τισ υποκατθγορίεσ ςε ςχζςθ με τισ χϊρεσ του Ευρωπαϊκοφ νότου. 
Μόνθ εξαίρεςθ θ υποκατθγορία των ψαριϊν τθσ Πορτογαλίασ. 
 
 

 Πτϊςθ ςε ψωμί και δθμθτριακά (-1,6%), ζλαια και λίπθ (-1,4%), λαχανικά (-5,4%), φροφτα (-0,5%).  
 

 Αφξθςθ ςε κρζατα (1,8%) λόγω αφξθςθσ τθσ τιμισ ςτα χοιρινά και μοςχάρια που κατά κφριο λόγο 
είναι ειςαγόμενα. Αντίκετα, ςε αρνιά-κατςίκια που ςε μεγαλφτερο ποςοςτό είναι εγχϊρια, πτϊςθ 
(-1,8%). 
 

 Πτϊςθ ςτο νωπό γάλα (-0,4%), το διατθρθμζνο (-0,7%) και ςτα ςκλθρά τυριά (-0,5%). Οπότε θ 
αφξθςθ ςτο δείκτθ τθσ κατθγορίασ γαλακτοκομικϊν και αυγϊν (+1%), οφείλεται ςε άλλα είδθ, 
όπωσ τα αυγά. Εν προκειμζνω, θ εφαρμογι τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ για περιςςότερο χϊρο ανά 
όρνικα και τα ςυνεπαγόμενα κόςτθ επεκτάςεωσ των πτθνοτροφείων προκειμζνου να λειτουργοφν 
από τον Ιανουάριο του 2012, οδιγθςαν ςε αφξθςθ τθσ τιμισ παραγωγισ των αυγϊν κατά 6,5% 
ςτθν Ελλάδα και 23,4% ςτθν ΕΕ-27, κατά το 1ο εννεάμθνο του 2012. 

Πόςο βελτιϊνεται η Ελληνική αγορά ςτισ υποκατηγορίεσ τροφίμων το 
2012 ζναντι του Ευρωπαϊκοφ νότου και των άλλων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν 

 Ελλάσ Ιςπανία Ιταλία Πορτογαλία ΕΕ-17 ΕΕ-27

Διατροφή -0,49 3,17 2,56 2,96 3,15 3,56

  Ψωμί και Δημητριακά -1,62 1,53 2,05 2,33 2,06 2,17

  Γαλακτοκομικά και Αυγά 1,00 2,38 1,35 1,58 1,06 1,59

  Ζλαια και Λίπη -1,43 15,99 1,22 8,78 2,08 2,00

  Κρζατα 1,81 2,66 2,07 3,97 3,53 3,97

  Φροφτα -0,47 3,39 6,19 4,82 6,04 6,12

  Λαχανικά -5,38 9,35 4,51 9,22 7,81 8,34

  Ψάρια 0,20 0,26 1,73 -1,55 1,29 1,66

Μη αλκοολοφχα ποτά -1,46 0,9 2,06 7,81 1,79 1,81

Διατροφή και μη αλκοολοφχα ποτά -0,54 3,03 2,58 3,2 3,03 3,40

ΕΔΤΚ τροφίμων

Ετήςια μεταβολή (%) (Δεκ. 2011 - Δεκ. 2012)



Πόςο βελτιϊνεται η Ελληνική αγορά ςε ςχζςη με όλεσ τισ χϊρεσ τησ ΕΕ-27 

*Σηην Ιρλανδία παραηίθεηαι η εηήζια μεηαβολή Νοε. 2011-Νοε. 2012, καθώς δεν έτοσν δημοζιεσηεί ακόμη ηα ζηοιτεία ηοσ Δεκεμβρίοσ.  

Πηγή: Eurostat 

 Διαπιςτϊνεται βελτίωςθ (α) του γενικοφ επιπζδου τιμϊν και (β) των τιμϊν ςτθν κατθγορία τθσ διατροφισ 
και μθ αλκοολοφχων ποτϊν, όχι μόνο ζναντι του Ευρωπαϊκοφ μζςου όρου, αλλά και ζναντι όλων των 
κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ-27. 

 Μόνο θ Ελλάσ καταγράφει πτϊςθ τιμϊν ςτθ κατθγορία τθσ διατροφισ και μθ αλκοολοφχων ποτϊν. 



2ο εξάμθνο 2012: ςθ-
μαντικι πτϊςθ τιμϊν, 
βελτίωςθ ζναντι ΕΕ 

Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον Εναρμονιζμένο Δείκηη Τιμών Καηαναλωηή (ΕΔΤΚ)  

Το 2ο εξάμθνο του 2012, οι τιμζσ 
ςτθ διατροφι και τα μθ 
αλκοολοφχα ποτά μειϊνονται          
(-1,2%), ενϊ ςτθν ΕΕ αυξάνουν 
(+1,2%). 



2ο εξάμθνο 2012: ςθ-
μαντικι πτϊςθ τιμϊν, 
βελτίωςθ ζναντι ΕΕ 

Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

Το 2ο εξάμθνο του 2012, οι τιμζσ 
ςτο ψωμί και δθμθτριακά 
μειϊνονται (-1,5%), ενϊ ςτθν ΕΕ 
αυξάνουν (+1,2%).  



Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

 

Σε ετιςια βάςθ οι τιμζσ είχαν 
παρόμοια εξζλιξθ με αυτζσ τθσ ΕΕ-17 
(+1%). 
 

Εν τοφτοισ το 2ο εξάμθνο οι τιμζσ ςτθν 
ΕΕ-17 και ΕΕ-27 αυξικθκαν 
περιςςότερο από ότι ςτθν Ελλάδα. 
 

Από τα ςτοιχεία του εγχωρίου ΔΤΚ, 
προκφπτει ότι θ αφξθςθ δεν οφείλεται 
ςτθν αφξθςθ τθσ λιανικισ τιμισ του 
γάλακτοσ, αλλά τθσ λιανικισ τιμισ 
κυρίωσ των αυγϊν (+8%) και 
δευτερευόντωσ του γιαουρτιοφ (2%) 
και  τθσ φζτασ (2%). Αντίκετα 
ςθμειϊκθκε πτϊςθ ςτο νωπό γάλα     
(-0,4%), το διατθρθμζνο (-0,7%) και τα 
ςκλθρά τυριά (-0,5%). 



Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Το ενδεκάμθνο του Ιαν. 2012-Νοε. 
2012 θ τιμι παραγωγοφ αυξικθκε  
κατά 3,64%. 
 

Τθν ίδια περίοδο οι τιμζσ λιανικισ 
ζπεςαν 0,37% (-0,88% το 2ο εξάμθνο 
του 2012). 
 

Η απουςία ςθμαντικϊν μειϊςεων 
ςτισ τιμζσ λιανικισ οφείλεται εν 
μζρει ςτθν δυςκολία ειςαγωγισ 
φρζςκου γάλακτοσ, με αποτζλεςμα 
θ τελικι τιμι να επθρεάηεται 
ςθμαντικά από τθν εξζλιξθ ςτισ 
εγχϊριεσ τιμζσ παραγωγοφ.  
Το ίδιο ιςχφει και για τθ φζτα (+2%) 
κακότι φτιάχνεται αποκλειςτικά από 
Ελλθνικό αιγοπρόβειο γάλα. 

Σθμείωςθ: Παρατίκεται θ μεταβολι τθσ τιμισ λιανικισ ζωσ τον Δεκζμβριο 
του 2012 και τθσ τιμισ παραγωγοφ ζωσ τον Νοζμβριο του 2012 όπου 
υπάρχουν διακζςιμα δεδομζνα. 



Πηγή: Eurostat (ηιμή παραγωγού), ΕΛΣΤΑΤ (ηιμή λιανικής) 

Ετιςια μεταβολι  
λιανικισ τιμισ  
Δεκ. 2011- Δεκ. 2012:  
8,00% 
Μεταβολι 2ου εξαμινου 
(Ιουν. 2012-Δεκ. 2012):  
0,44% 

Η εφαρμογι τθσ κοινοτικισ 
νομοκεςίασ για περιςςότερο χϊρο 
ανά όρνικα και τα ςυνεπαγόμενα 
κόςτθ επεκτάςεωσ των 
πτθνοτροφείων προκειμζνου να 
λειτουργοφν από τον Ιανουάριο του 
2012, είναι ο κφριοσ λόγοσ τθσ 
επιπρόςκετθσ αυξιςεωσ τθσ τιμισ 
των αυγϊν και τθσ μειϊςεωσ τθσ 
παραγωγισ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο 
και άλλα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Είναι 
ενδεικτικό ότι το 1ο εννεάμθνο του 
2012 οι τιμζσ παραγωγοφ αυγϊν 
αυξικθκαν κατά 23,4% ςτθν ΕΕ-27, 
ενϊ ςτθν Ελλάδα κατά 6,5%. 



2ο εξάμθνο 2012: πτϊςθ 
τιμϊν, βελτίωςθ ζναντι 
ΕΕ 

Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

 

Οι τιμζσ ςτα ζλαια και λίπθ ςε 
ετιςια βάςθ (και ιδιαίτερα το 2ο 
εξάμθνο) μειϊνονται (-1,4%), 
ενϊ ςτθν ΕΕ αυξάνουν (+2%).  
 

Σθμειϊνεται ότι ςτθν Ελλάδα 
υπάρχει διαφορετικό κατανα- 
λωτικό πρότυπο από ότι ςε 
άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Εδϊ 
καταναλϊνεται περιςςότερο 
ελαιόλαδο, ενϊ οι άλλεσ χϊρεσ 
καταναλϊνουν περιςςότερα 
ςπορζλαια και λίπθ τα οποία 
πωλοφνται ςε χαμθλότερθ τιμι. 



Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

 

Οι τιμζσ ςτθν Ελλάδα αυξικθκαν 
ςε ετιςια βάςθ κατά 1,81%, ενϊ 
ςτθν ΕΕ-17 κατά 3,53% και ςτθν  
ΕΕ-27 κατά 3,97%.  
 

Σθμειϊνεται ότι ο μεγαλφτεροσ 
όγκοσ του χοιρινοφ και 
μοςχαρίςιου κρζατοσ είναι 
ειςαγόμενοσ (ςε αμφότερα είδθ θ 
τιμι αυξικθκε κατά 3% ςφμφωνα 
με τον εγχϊριο ΔΤΚ). 
Αντίκετα ςτα αρνιά-κατςίκια που 
ςε μεγαλφτερο βακμό είναι 
εγχϊρια, οι τιμζσ ςθμείωςαν 
πτϊςθ κατά 1,8%.  



Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

 

Στθν ΕΕ οι τιμζσ κατά το 2012 ανιλκαν ςθμαντικά (+6,1% ςτα φροφτα, +8,3% ςτα 
λαχανικά), ενϊ ςτθν Ελλάδα μειϊκθκαν (-0,5% ςτα φροφτα, -5,4% ςτα λαχανικά). 

Φροφτα και Λαχανικά 



Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

 

Οι τιμζσ ςτθν Ελλάδα αυξικθκαν ςε 
ετιςια βάςθ οριακά κατά 0,20%, 
ενϊ ςτθν ΕΕ-17 κατά 1,29% και ςτθν 
ΕΕ-27 κατά 1,66%.  
 

Στθν Ελλάδα υπάρχει εποχικότθτα 
με αυξιςεισ τιμϊν τουσ κερινοφσ 
μινεσ. Τελευταίωσ ενδζχεται να 
εκδθλϊνεται μετατόπιςθ τθσ κατα- 
νάλωςθσ από τα πιο ακριβά ψάρια 
ςτα πιο φτθνά. 



2ο εξάμθνο 2012: 
πτϊςθ τιμϊν, 
βελτίωςθ ζναντι ΕΕ 

Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

Οι τιμζσ ςτθν Ελλάδα ςθμείωςαν 
πτϊςθ κατά -1,46%, ενϊ οι τιμζσ 
ςτθν ΕΕ άνοδο κατά 1,8%. 
 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του 
Παρατθρθτθρίου Τιμϊν, θ πτϊςθ 
οφείλεται κυρίωσ ςε μειϊςεισ 
τιμϊν ςτον καφζ, το μεταλλικό 
νερό, το τςάι και τουσ χυμοφσ 
φροφτων. 



2ο εξάμθνο 2012: ςθ-
μαντικι πτϊςθ τιμϊν, 
βελτίωςθ ζναντι ΕΕ 

Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

Οι τιμζσ ςτθν Ελλάδα ςθμείωςαν 
πτϊςθ -0,8% (το 2ο εξάμθνο 2012:    
-1,16%), ενϊ οι τιμζσ ςτθν ΕΕ-17 
άνοδο κατά 2,74% και ςτθν ΕΕ-27 
κατά 2,35%. 
 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του 
Παρατθρθτθρίου Τιμϊν, θ πτϊςθ 
οφείλεται κυρίωσ ςτθν μείωςθ 
τθσ τιμισ του κραςιοφ και τθσ 
μπφρασ. 



Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

Οι τιμζσ ςτθν Ελλάδα ςθμείωςαν 
πτϊςθ -1,24% ςε ετιςια βάςθ, 
ενϊ ςτθν Ε-27 αφξθςθ κατά 5,7%. 
 

Η μείωςθ τιμϊν ςτθν Ελλάδα 
κατά το 1ο εξάμθνο του 2012, 
ενδζχεται να οφείλεται ςε 
πόλεμο τιμϊν. 



Εκπτϊςεισ 
ΕΕ-27: -10,7% 
EE-17: -13,5% 
Ελλάσ: -28,4% 

Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

Οι τιμζσ ςτθν ζνδυςθ και υπόδθςθ 
χαρακτθρίηονται από μεγάλθ εποχικότθτα 
λόγω των περιόδων εκπτϊςεων. Είναι 
ενδεικτικό ότι κατά τισ περιόδουσ 
εκπτϊςεων ο μζςοσ όροσ των εκπτϊςεων 
ςτθν Ελλάδα ιταν 28,4%, ενϊ ςτθν ΕΕ-27 
10,7%. 
 

Στθν ΕΕ κατά μζςο όρο παρατθροφνται 
μικρότερεσ μεταβολζσ γιατί οι 
περιςςότερεσ χϊρεσ κάνουν μικρότερεσ 
εκπτϊςεισ, αλλά και διότι υπάρχουν 
διαφορζσ ςτισ περιόδουσ εκπτϊςεων των 
διαφόρων χωρϊν. 
 

Ο ετιςιοσ πλθκωριςμόσ (που λαμβάνει 
υπ’ όψιν τισ περιόδουσ εκπτϊςεων) 
αυξικθκε 0,32% ςτθν Ελλάδα, ζναντι 
1,77% ςτθν ΕΕ-17 και 1,32% ςτθν ΕΕ-27. 



Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

Η ςθμαντικι αφξθςθ που 
παρατθρείται ςτθν Ελλάδα 
οφείλεται ςτθν αφξθςθ του 
ΕΦΚ ςτο πετρζλαιο κζρμανςθσ 
(+30%) και ςτθν αφξθςθ τθσ 
τιμισ του θλεκτρικοφ ρεφ-
ματοσ (+16%). 



Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

Παρατθρείται ςθμαντικι πτϊςθ τιμϊν ςτθν Ελλάδα τόςο ςτα ζπιπλα και χαλιά (-4,4%) όςο 
και ςτισ οικιακζσ ςυςκευζσ (-3,9%). 

βελτίωςθ 

βελτίωςθ 



2ο εξάμθνο 2012: ςθ-
μαντικι πτϊςθ τιμϊν, 
βελτίωςθ ζναντι ΕΕ 

Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

Οι μεταβολζσ ςτισ τιμζσ των 
φαρμάκων και τισ φαρμακευτικζσ 
υπθρεςίεσ οδιγθςαν ςε πτϊςθ τισ 
τιμζσ ςτο κλάδο τθσ υγείασ κατά     
-3,14%, τθν περίοδο που ςτθν      
ΕΕ-17 παρατθρείται αφξθςθ κατά 
2,63% και ςτθν ΕΕ-27 κατά 2,44%. 



2ο εξάμθνο 2012:  πτϊςθ 
τιμϊν, βελτίωςθ ζναντι ΕΕ 

Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

Οι τιμζσ των μεταφορϊν που κατά 
κφριο λόγο επθρεάηονται από τισ 
τιμζσ τθσ αμόλυβδθσ, ςθμείωςαν 
ςε ετιςια βάςθ άνοδο 1,7%, ζναντι 
2,9% ςτθν ΕΕ-17 και 2,5% ςτθν    
ΕΕ-27. 
 

Η Ελλάδα ακολουκεί τθν ΕΕ, εν 
τοφτοισ παρά τθν ελαφρά αφξθςθ 
ςτθν ΕΕ κατά το 2ο εξάμθνο, ςτθν 
Ελλάδα παρατθρικθκε μικρι 
πτϊςθ -0,18%. 



Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

Οι τιμζσ ςτισ επικοινωνίεσ 
ςθμειϊνουν ςθμαντικι πτϊςθ     
ςτθν Ελλάδα (-3,9%) και ελαφρϊσ 
μικρότερθ (-3,8%) ςτθν ΕΕ-17 και 
ςτθν ΕΕ-27 (-2,4%) . 
 

Η ςθμαντικότερθ πτϊςθ (-3,1%) 
εμφανίηεται τον Δεκζμβριο του 
2012, ενδεχομζνωσ λόγω τθσ 
μειϊςεωσ των τελϊν κλιςεων ςε 
κινθτά δίκτυα που όριςε θ ΕΕΤΤ. 



2ο εξάμθνο 2012: ςθμαντικι 
πτϊςθ τιμϊν, βελτίωςθ 
ζναντι ΕΕ 

Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

Οι τιμζσ ςτθν αναψυχι και 
πολιτιςμικζσ δραςτθριότθτεσ 
ςθμειϊνουν ςθμαντικι πτϊςθ        
(-2,54%) ζναντι αφξθςθσ 1,23% 
ςτθν ΕΕ-17 και 0,99% ςτθν ΕΕ-27. 



Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

Οι τιμζσ υποχωροφν ςθμαντικά       
(-5,54%) αλλά με ελαφρϊσ 
μικρότερο ρυκμό από ότι ςτθν    
ΕΕ-17 (-5,95%) και ΕΕ-27 (-6,34%). 



2ο εξάμθνο 2012: ςθ-
μαντικι πτϊςθ τιμϊν, 
βελτίωςθ ζναντι ΕΕ 

Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

Οι τιμζσ ςτθν εκπαίδευςθ από τθν 
αρχι του ςχολικοφ ζτουσ (Σεπ. 
2012) υποχωροφν ςθμαντικά       
(-3,88%), τθν περίοδο που ςτθν 
ΕΕ-17 αυξάνουν (2,96%) και ςτθν 
ΕΕ-27 αυξάνουν ςθμαντικά 
(7,07%). 



2ο εξάμθνο 2012: ςθ-
μαντικι πτϊςθ τιμϊν, 
βελτίωςθ ζναντι ΕΕ 

Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

Οι τιμζσ ςτα ξενοδοχεία και 
εςτιατόρια υποχωροφν (-1,05%), 
ενϊ ςτθν ΕΕ-17 και ΕΕ-27 
παρουςιάηουν αφξθςθ 1,90% και 
2,22% αντίςτοιχα. 
 

Στθν Ελλάδα υπιρχε πτϊςθ τιμϊν 
ςτα εςτιατόρια και καφζ (-0,72%), 
αλλά ακόμθ μεγαλφτερθ ςτισ 
καντίνεσ (-2,23%) και ςτα 
ξενοδοχεία (-5,05%). Σε όλεσ αυτζσ 
τισ κατθγορίεσ, οι τιμζσ ςτθν ΕΕ-17 
και ΕΕ-27 αυξικθκαν (1,3%-2,8%). 



Πηγή: Eurostat, με βάζη ηον ΕΔΤΚ 

Οι τιμζσ ςτα είδθ προςωπικισ 
φροντίδασ υποχωροφν (-2,65%), 
ενϊ ςτθν ΕΕ-17 και ΕΕ-27 
παρουςιάηουν αφξθςθ (1,26% και 
1,42% αντίςτοιχα). 

2ο εξάμθνο 2012: ςθ-
μαντικι πτϊςθ τιμϊν, 
βελτίωςθ ζναντι ΕΕ 



Συμπλθρωματικό 
 υλικό 



Πηγή: Eurostat 

Το 2011 θ Ελλάσ ιταν 2θ ακριβότερθ χϊρα ςτθν ΕΕ-27 (από όςεσ χϊρεσ παρακζτει 
δεδομζνα θ Eurostat) ςτθν τιμι παραγωγοφ μαλακοφ ςιταριοφ και κρικαριοφ. 



Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, με βάζη ηον εγτώριο ΔΤΚ και ηις εγτώριες ηιμές εκροών ζηη γεωργία 

Το ενδεκάμθνο Ιαν.-Νοε. 2012 θ 
τιμι παραγωγοφ αυξικθκε κατά 
12,4%. 
 

Τθν ίδια περίοδο οι τιμζσ 
λιανικισ ζπεςαν κατά 1,2%         
(-1,6% ςε ετιςια βάςθ, Δεκ. 
2011 - Δεκ. 2012). 
 

Η μείωςθ τθσ λιανικισ τιμισ ςε 
ςχζςθ με τθν αφξθςθ των τιμϊν 
παραγωγοφ αποδίδεται ςτθν 
εφκολθ ειςαγωγι των πρϊτων 
υλϊν για αυτά τα προϊόντα, 
αλλά και μεγάλου μζρουσ των 
τελικϊν προϊόντων. 

Σθμείωςθ: Παρατίκεται θ μεταβολι τθσ τιμισ λιανικισ ζωσ τον Δεκζμβριο 
του 2012 και τθσ τιμισ παραγωγοφ ζωσ τον Νοζμβριο του 2012 όπου 
υπάρχουν διακζςιμα δεδομζνα. 



Πηγή: Eurostat 

 Το 2011 θ Ελλάσ ιταν θ 3θ ακριβότερθ χϊρα ςτθν ΕΕ-27 (από όςεσ χϊρεσ παρακζτει 
δεδομζνα θ Eurostat) ςτθν τιμι παραγωγοφ αγελαδινοφ γάλακτοσ. 

 Tο εννεάμθνο του 2012 (Δεκ. 2011- Σεπ. 2012) εμφανίςαμε τθν δεφτερθ μεγαλφτερθ 
αφξθςθ (+2,1%), όταν ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ υπιρξε πτϊςθ  ςτθν τιμι παραγωγοφ.  



Γιατί είμαςτε ακριβοί ςτισ τιμζσ παραγωγοφ γάλακτοσ; 
 
 Στθν Ελλάδα θ παραγωγι είναι τεμαχιςμζνθ. Υπάρχουν πολλζσ 

μικρζσ μονάδεσ, ενϊ ςτισ μεγάλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ θ μζςθ 
κτθνοτροφικι μονάδα διακζτει πολλαπλάςιεσ αγελάδεσ. 
 

 Στθν Ελλάδα ςυνθκίηεται θ ςταβλιςμζνθ κτθνοτροφία, όπου τα 
ηϊα εκτρζφονται με ακριβζσ ηωοτροφζσ (ςφμφωνα με τθ 
κοινοτικι νομοκεςία οι ηωοτροφζσ ζχουν αυςτθρζσ 
προδιαγραφζσ ωσ προσ τα ςυςτατικά τουσ ϊςτε να 
προςτατεφεται θ δθμόςια υγεία, αλλά και να παρζχεται πλιρθσ 
διατροφικι κάλυψθ ςτα ηϊα). Αντίκετα ςτισ περιςςότερεσ 
γαλακτοπαραγωγικζσ χϊρεσ του εξωτερικοφ τα ηϊα εκτρζφονται 
ςε μεγάλο βακμό ςε ανοιχτά λιβάδια με χαμθλό κόςτοσ. 

 
 Η πλειονότθτα των κτθνοτροφικϊν μονάδων (95%) απαςχολεί    

1-4 άτομα (το 85% 1-2 άτομα), κατά κφριο λόγο 
αυτοαπαςχολοφμενουσ, άρα το κόςτοσ παραγωγισ δεν 
επθρεάηεται από τθν μείωςθ των μιςκϊν.  

 
 Λόγω μορφολογίασ του εδάφουσ θ ςυλλογι του προϊόντοσ είναι 

δαπανθρι. Το γάλα παράγεται κυρίωσ ςτθν βόρειο Ελλάδα, 
μακριά από τθν Ακινα και τα νθςιά, με αποτζλεςμα αυξθμζνο 
κόςτοσ μεταφοράσ. 



Η τιμι παραγωγοφ ςτα ζλαια και 
λίπθ αυξικθκε ςθμαντικά κατά το 
2012 (2,7% ςτθν Ελλάδα και ιδίωσ 
ςτθν ΕΕ-27, 11,8%). Εν τοφτοισ θ 
λιανικι τιμι ςθμείωςε πτϊςθ ςε 
ετιςια βάςθ κατά -1,4%. 
Εάν ςυνεχιςτεί θ αυξθτικι τάςθ 
ςτθν τιμι παραγωγοφ αναμζνεται 
να επθρεαςτεί και θ εγχϊρια τιμι 
λιανικισ. 

Πηγή: Eurostat (ηιμή παραγωγού), ΕΛΣΤΑΤ (ηιμή λιανικής) 

Σθμείωςθ: Παρατίκεται θ μεταβολι τθσ τιμισ λιανικισ ζωσ τον Δεκζμβριο 
του 2012 και τθσ τιμισ παραγωγοφ ζωσ τον Νοζμβριο του 2012 όπου 
υπάρχουν διακζςιμα δεδομζνα. 



Πθγι: Eurostat 

Ελλάσ -5,38% 

ΕΕ-17 +7,81% 

ΕΕ-27 +8,34% 

Σφμφωνα με τον Εναρμονιςμζνο ΔΤΚ  (%) (Δεκ. 2011-Δεκ. 2012): 

Σφμφωνα με τον Εγχϊριο ΔΤΚ (%) (Δεκ. 2011-Δεκ. 2012): 

Πθγι: ΕΛΣΤΑΤ 

Λαχανικά γενικά -5,97% 

Λαχανικά νωπά (πλην πατάτασ) -13,06% 

Λαχανικά κατεψυγμζνα -3,71% 

Πατάτεσ +15,55% 

Εξζλιξη λιανικήσ τιμήσ ςτα φροφτα και λαχανικά 

Το ηιτθμα τθσ εξζλιξθσ τθσ τιμισ τθσ πατάτασ απαςχολεί τθν 
Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ. 




